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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.kolejedolnoslaskie.eu 

 

Legnica: DOSTAWA W FORMIE LEASINGU FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU 
OSOBOWEGO 

Numer ogłoszenia: 208497 - 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Dolnośląskie S.A. , ul. Wojska Polskiego 1/lok.5, 59-220 
Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 855 33 02. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kolejedolnoslaskie.eu 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA W FORMIE 
LEASINGU FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa leasingu 
obejmuje również opcję wykupu samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu. 
Szczegółowe warunki dotyczące leasingu określają postanowienia SIWZ, Ogólnych 
warunków umowy stanowiących załącznik do SIWZ oraz Ogólnych Warunków Umowy 
Leasingu (o ile Wykonawca wyrazi wolę ich podpisania oraz o ile nie będą one mniej 
korzystne od postanowień zawartych w Ogólnych warunkach umowy stanowiących 
załącznik do niniejszej SIWZ). Samochód osobowy powinien być fabrycznie nowy 
(wyprodukowany w 2012r.) nie używany wcześniej do jazd próbnych, demonstracyjnych, ani 
jakichkolwiek innych czynności związanych z działalnością marketingową (promocyjną) 
Wykonawcy. Szczegółowy opis techniczny samochodu stanowi załącznik do SIWZ będący jej 
integralną częścią. Czas trwania umowy leasingu: 36 miesięcy od dnia wydania samochodu 
będącego przedmiotem umowy leasingu. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
zgodnie z harmonogramem spłat stanowiącym załącznik do umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego (umowy leasingu). 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.40.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Do upływu terminu składania ofert w przedmiotowym 
postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł 
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wykonawcy przysługuje uprawnienie w zakresie 
wyboru formy wadium z uwzględnieniem poniższych postanowień. Wadium może być 
wniesione w jednej z kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych 
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy 
jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach 
ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) Wniesienia wadium należy 
dokonać w następujący sposób: a)dla wadium wnoszonego w pieniądzu poprzez dokonanie 
przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego - 13 1090 2398 0000 0001 0844 2244. 
b)wadium w formie pieniężnej zostanie uznane za prawidłowo wniesione jeżeli środki 
pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego do upływu terminu składania 
ofert. c)na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium w postępowaniu o zamówienie 
publiczne na: Dostawę w formie leasingu fabrycznie samochodu osobowego. d)wadium 
wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na: Koleje Dolnośląskie S.A., ul. 
Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica. Oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej 
kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaleca się 
dołączyć do oferty. e)oryginalne dokumenty gwarancyjne-poręczenia będą zdeponowane w 
siedzibie Zamawiającego. Zalecane jest, aby w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu 
(przelewem) Wykonawca dołączył do oferty kopię wpłaty wadium, z potwierdzeniem 
dokonanego przelewu. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie 
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, z zastrzeżeniem art. 46 Pzp 
ust. 4a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy o udzielenie zamówienia. Zamawiający 
zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku 
ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub pełnomocnictw, 
chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający 
zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a)odmówił podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, c)zawarcie umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego stało się 
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 
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III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza żadnego szczególnego sposobu spełnienia 
przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia 
powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na 
podstawie przedłożonego oświadczenia według formuły spełnia - nie spełnia. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza żadnego szczególnego sposobu spełnienia 
przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia 
powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na 
podstawie przedłożonego oświadczenia według formuły spełnia - nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza żadnego szczególnego sposobu spełnienia 
przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia 
powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na 
podstawie przedłożonego oświadczenia według formuły spełnia - nie spełnia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza żadnego szczególnego sposobu spełnienia 
przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia 
powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na 
podstawie przedłożonego oświadczenia według formuły spełnia - nie spełnia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza żadnego szczególnego sposobu spełnienia 
przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia 
powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na 
podstawie przedłożonego oświadczenia według formuły spełnia - nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE 
ART. 24 UST. 1 USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
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• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający odpuszcza możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego winna być oceniana za każdym razem z 
punktu widzenia zgodności przedmiotowej zmiany z normą prawną wywodzoną z przepisu 
art. 144 ust. 1 p.z.p. zgodnie z którą zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Inicjatorem zmian do 
umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być zarówno Wykonawca jak i 
Zamawiający. Inicjujący zmiany w umowie o udzielenie zamówienia publicznego winien w 
formie pisemnej przedstawić drugiej stronie umowy o udzielenie zamówienia publicznego 
wniosek o wprowadzenie przedmiotowych zmian wraz z jego szczegółowym uzasadnieniem. 
Nie wymagają zmiany niniejszej umowy zmiany dotyczące m. in.: adresu siedziby, numeru 
rachunku bankowego, imion i nazwisk osób uprawnionych do reprezentacji oraz 
odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, wysokości przysługującego wykonawcy 
wynagrodzenia w następstwie zmiany stawki VAT. Poza wypadkami określonymi w ust. 4 nie 
wymaga również zmiany umowy w zakresie dotyczącym wynagrodzenia Wykonawcy 
(wysokości rat leasingowych) powodowanych zmianą stawki bazowej WIBOR 1M zgodnie z 
algorytmem przyjętym u Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w 
mowie zmian, których potrzeba wprowadzenia jest następstwem działania siły wyższej, 
uniemożliwiającej realizację zamówienia na warunkach określonych w złożonej ofercie i 
SIWZ. Poza przypadkami określonymi powyżej Zamawiający dopuszcza możliwość 
następujących zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego: a)mających charakter 
korzystny dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego, b)zmian wynikających z Ogólnych Warunków Umowy Leasingu, których 
konieczność wprowadzenia do umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest niezbędna w 
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celu prawidłowej realizacji jej postanowień. Poza okolicznościami określonymi powyżej 
dopuszcza się możliwość zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego 
powodowanych zaistnieniem zdarzeń enumeratywnie określonych w Tabeli Opłat i Prowizji 
stanowiącej integralną część umowy tj. np.: zmiana waluty umowy, zmiana formy 
zabezpieczenia, zmiana harmonogramu spłat raty leasingowych. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://www.kolejedolnoslaskie.eu 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Wojska 
Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica, dni robocze, pon - pt, godz. 7.30 - 15.30. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 10.10.2012 godzina 10:00, miejsce: ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica, 
Sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


